Memorați versetul din Matei 6:26, apoi colorați imaginea.
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„Uitaţi-vă la păsările cerului: ele
nici nu seamănă, nici nu seceră şi
nici nu strâng nimic în grânare; şi
totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult
mai de preţ decât ele?”
(Matei 6:26)
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Anunţuri
Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17.00 Tineret
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare
Duminică ora 17.00Întâlnire dedicată proiectului Nistru

„Cei ce părăsesc Legea laudă pe cel
rău, dar cei ce păzesc Legea se mânie
pe el.” – (Proverbe 28:4)
Deşi Creatorul a aşezat în conştiinţa
noastră un barometru moral care ne
ajută să facem diferenţa între bine şi rău,
odată cu căderea în păcat, barometrul
acesta s-a stricat suficient de mult ca să
mai poată ilustra cu acurateţe justeţea
sau injusteţea deciziilor noastre.

„Căci Domnul este drept, iubeşte
dreptatea, şi cei neprihăniţi privesc
faţa Lui.”
(Psalmi 11:7)
Moştenind o natură coruptă şi păcătoasă, noi nu putem face judecăţi de valoare care să se ridice la standardele lui
Dumnezeu, numai dacă Dumnezeu ne
oferă reperele morale şi etalonul după
care să ne trăim viaţa.
Acesta este unul dintre motivele principale pentru care Dumnezeu ne-a lăsat
Cuvântul Său, tocmai ca prin el să aflăm
voia Sa, conduita şi caracterul nostru să
fie formate de acest Cuvânt, iar deciziile
şi judecăţile morale pe care le avem de
luat să fie în acord deplin cu principiile
Sale.
Când oamenii ajung să nu ţină cont de
Cuvântul lui Dumnezeu în felul în care
îşi trăiesc viaţa, standardele lor morale
se vor deprecia, vor ajunge să numească
răul bine şi binele rău, iar orice încercare
de a evalua corect caracterul şi faptele
cuiva, va fi umbrită de îndepărtarea faţă
de Cuvântul lui Dumnezeu.
O astfel de atitudine poate fi observată
cu uşurinţă peste tot în jurul nostru.
Dovedind un interes tot mai scăzut faţă
de Legea Domnului, judecata morală a
oamenilor s-a depreciat până acolo că nu
mai au capacitatea să recunoască
chipul răului în ei înşişi Continuare pag. 2

cei care se numesc creştini nu mai
cunosc nici ei principiile Cuvântului
lui Dumnezeu şi treptat capacitatea
lor de a percepe prezenţa erorii scade
considerabil.
Când Cuvântul lui Dumnezeu este
iubit şi locuieşte din belşug în noi, vom
fi în stare să detectăm prezenţa
păcatului în primul rând în vieţile noastre şi apoi în vieţile celor din jurul nostru.
Indiferent că este vorba despre noi sau
despre alţii, avem datoria sfântă să
condamnăm orice formă a păcatului, să
o dezaprobăm indiferent cât ne-ar costa
şi să căutăm grabnic iertarea şi mila din
partea lui Dumnezeu, care pot fi obţinute prin harul nemărginit al lui Isus
Cristos.
Când ajungem să ne manifestăm cu o
asemenea atitudine şi cu un asemenea
discernământ, înseamnă că suntem de
partea lui Dumnezeu şi îi vom putea
chema pe oameni la ascultare de Cuvântul Lui, Cuvânt care nu doar că fixează
etalonul pentru o trăire după voia Sa,
dar are putere să transforme vieţile
strâmbe în vieţi noi, scăldate în neprihănirea pe care o poate oferi Dumnezeu în
Cristos.

Domnul își arată bunătatea la fiecare
pas, în fiecare secundă din viața noastră,
dar câteodată suntem prea absorbiți de
ceea ce se întâmplă în lume ca să vedem
ce face Dumnezeu pentru noi.
Eu vreau să îi mulțumesc Domnului că
în acest an mi-a arătat cât de plăcut este
să ai parte de bunătatea Lui și cât de mult
mă iubește. În fiecare încercare sau greutate prin care am trecut mereu era și

bunătatea Lui care mă aștepta la final și
pe parcurs El îmi era alături, pășea cu
mine și mă ținea aproape să nu cad.
Domnul e mare și foarte vrednic de
laudă și dragostea Lui pentru noi nu se
termină niciodată chiar și atunci când
simțim că nu merităm. Mulțumesc
Doamne pentru bunătatea Ta!
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sau în viaţa şi faptele altora.
În acest fel, nu numai că societatea a
devenit permisivă şi irelevantă faţă de o
categorie diversă de păcate, ci a ajuns să
aprobe, să încurajeze, să aplaude şi să
promoveze persoane al căror caracter şi
fapte, altădată, i-ar fi trimis la marginea
societăţii, acolo unde de fapt le este
locul.
Dacă pentru societate în general,
discernământul moral s-a depreciat considerabil, iar starea aceasta de fapt nu
mai miră pe nimeni, partea tristă este că
şi Biserica pare bântuită de această
fantomă a permisivităţii care depăşeşte
cu mult limitele impuse de Cuvântul lui
Dumnezeu.
Culpabilizarea Bisericii este motivată
atât de tăcerea suspectă de care dă
dovadă de prea multe ori, dar şi pentru
că nu se manifestă cu vehemenţă în faţa
oricăror derapaje morale care apar în
viaţa religioasă, politică şi publică.
Probabil, din motive subiective care
ţin de confortul nostru material sau
relaţional, ne ţinem gura închisă sau
chiar mergem până acolo încât să
lăudăm răul în loc să tunăm şi să
fulgerăm împotriva lui, chemând la îndreptare şi pocăinţă.
O altă cauză a lipsei de reacţie din
partea credincioşilor în faţa manifestărilor răului este că tot mai mulţi dintre
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Bunătățile Domnului nu se sfârșesc.
Bunătatea lui Dumnezeu se găsește în lucrurile mărunte pe care uneori nu le
vedem sau nu le dăm importanță. Printrun zâmbet sau o îmbrățișare pe care o dai
celui de lângă tine, printr-o strângere de
mână, o întrebare: „Cum te simți?” sau
„Ce mai faci azi?” îți arăți bunătatea față
de cei din jur. Ziua în care te ridici din pat
cu zâmbetul pe buze sau cu durerea cu
care te confrunți e o nouă zi în care simți
bunătatea Lui.
Bunătatea Domnului este și atunci când

găsești un loc sau un prieten cu care nu
ai vorbit de mulți ani și acesta îți întinde
o mână ca și cum nu te-ai despărțit de el
și te ajută necondiționat. Acestea sunt lucruri mărunte, dar foarte importante dacă
stai și le analizezi. Nu ai putea face un
pas fără voia lui Dumnezeu.
În ziua de azi toți ne grăbim și suntem
ocupați, avem probleme și termene de finalizat, dar un lucru îl putem face toți indiferent de vârstă: să zâmbim. Zâmbește,
poți face oamenii fericiți!
Gina Olar

Să trăiești în legătură cu Dumnezeu
nu înseamnă numai să trăiești după niște
rânduieli și datine, să-ți alcătuiești niște
planuri, să iei unele hotărâri ca să faci anumite lucruri ci înseamnă cu mult mai
mult decât toate acestea: să umbli necurmat înaintea ochilor lui Dumnezeu cu tot
ceea ce ai și ești potrivit cu descoperirea
lui Dumnezeu din Cuvântul Lui. Se poate
întâmpla ca în viață să alegi să trăiești
diferit față de ceilalți oameni când aceștia

nu iau decizii după voia lui Dumnezeu.
Credința care te-a învrednicit să trăiești
în legătură cu Dumnezeu, te învață să faci
voia Lui și să nu dai întotdeauna importanță părerii oamenilor. Dumnezeu este
dispus să le arate adevărul tuturor celor
care vor să-L urmeze. Dumnezeu fie
binecuvântat în veci! Amin!
Gheorghe Magdaș

„Binecuvântă, suflete, pe Domnul, şi tot
ce este în mine să binecuvânteze Numele
Lui cel sfânt! Binecuvântă, suflete, pe
Domnul şi nu uita niciuna din binefacerile Lui! El îţi iartă toate fărădelegile
tale, El îţi vindecă toate bolile tale; El îţi
izbăveşte viaţa din groapă, El te
încununează cu bunătate şi îndurare; El
îţi satură de bunătăţi bătrâneţea şi te
face să întinereşti iarăşi ca vulturul.”
(Psalmi 103:1-5)

Silvia Zah
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